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3 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
ادريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق كل التقدم واالزدهار. وبعث س����مو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ادريس ديبي رئيس جمهورية تشاد 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده. كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة. 

إلى ذلك  بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تعزية الى 
الرئي����س هو جني تاو رئيس جمهورية الصني الش����عبية الصديقة عبر فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا اإلعصار الذي اجتاح عددا من 
املناطق شرقي الصني، متمنيا سموه للمصابني الشفاء العاجل. وبعث سمو 
نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس هو 
جني تاو رئيس جمهورية الصني الش����عبية الصديقة كما بعث سمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الكويت هنأت تشاد بالعيد الوطني وعزت الرئيس الصيني بضحايا اإلعصار

سمو نائب األمير خالل لقائه السفير الشيخ عزام الصباحسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد العبداهلل

السفير عبداهلل املراد

سموه التقى صباح الناصر والصانع والهبيدة

التقى المندوب الدائم للواليات المتحدة لدى األمم المتحدة وأكد أهمية القرار 833

نائب األمير استقبل العبداهلل وسفيرنا في البحرين

المراد: الكويت مستعدة لمناقشة ملف التعويضات مع العراق
 تحت مظلة األمم المتحدة بما فيه المشاريع االستثمارية

ضرورة صيانة العالمات الحدودية  بين الكويت والعراق وحّل جميع المشاكل العالقة
األمم املتحدة � كونا: شدد مندوبنا الدائم في االمم 
املتحدة السفير عبداهلل املراد على اهمية القرار 833 
املتعلق باحلدود الكويتية � العراقية وضرورة االلتزام 
به مثمنا املوقف األميرك���ي االيجابي في هذا املجال 
ومس���اندة االدارة األميركي���ة للكويت خاصة خالل 

الغزو العراقي عليها عام 1990.
وقال الس���فير املراد � في تصريح ل� »كونا« عقب 
اجتماعه مع املندوب الدائم للواليات املتحدة لدى االمم 
املتحدة سوزان رايس اول من امس � »نقدر عالقتنا 
مع الواليات املتحدة األميركية ولن ننس���ى دورها 
في حترير الكويت وفي صياغة كل القرارات الدولية 
املتعلقة بالغزو وبعد حترير الكويت ومسؤوليتها 
في احلفاظ على تلك القرارات وحرصها على ان يتم 

تنفيذها«.
واضاف انه بحث مع رايس لقاء صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحم���د والرئيس األميركي 
باراك اوباما ونائبه جو بايدن خالل زيارة س���موه 
الى واش���نطن مطلع هذا الشهر والعالقات الثنائية 
املتميزة بني البلدين، حيث شرح لهما العالقات بني 
الكويت والعراق ومحاولة العراق اخلروج من حتت 
البند الس���ابع وضرورة احملافظة على قرار مجلس 
االمن 833 ألنه االساس في احلفاظ على االمن والسلم 

وسيادة البلدين وبناء الثقة بينهما.
كما ذكر السفير املراد مبوقف الرئيس اوباما الذي 
متسك بقوة باحلفاظ على امن وسالمة وحرمة االراضي 
الكويتية، مما يعني التمسك بالقرار 833 وضرورة 

تنفيذه.

5 الى 1 او 2%، اكد ان الكويت قامت مبساندة العراق 
سياس���يا في احملافل االقليمية والدولية اضافة الى 
مساندته اقتصاديا اذ انفقت حوالي 60 مليار دوالر 
العادة اعماره، مذكرا بان جلنة التعويضات قد أقرت 
للكويت مبلغا ق���دره 24 مليار دوالر من الصندوق 
كتعوي���ض لها عن خس���ائرها الفادحة جراء الغزو 

العراقي.
وتؤك���د الكويت انها لم تتلق حتى اآلن اي مبالغ 
من هذه التعويضات، في حني ان املبالغ التي صرفتها 
اللجنة حتى االن كانت الفراد وش���ركات وحكومات 

اخرى تضررت من الغزو.
وشدد السفير املراد على ان الكويت ستلتزم بأي 
قرار سيتخذه املجلس حول موضوع التعويضات، 
وبني انها مستعدة للجلوس مع العراق حتت مظلة 
االمم املتحدة ملناقش���ة هذا االم���ر مبا في ذلك بحث 

مشاريع استثمارية.
وبني ايضا انه سلم نظيرته األميركية ملفا يحتوي 
على جميع هذه املسائل مبا في ذلك قرص مدمج يحتوي 
عل���ى احدث البيانات والص���ور املتعلقة بالعالمات 

احلدودية بني البلدين.
وكان السفير املراد قد اجتمع االسبوع املاضي مع 
رئيس مجلس االمن للشهر اجلاري السفير البريطاني 
جون س���ويرس ومن املتوقع ان يجتمع مع اعضاء 
مجلس االمن في مقابالت منفصلة خالل االيام القليلة 
املقبلة ليشرح لهم موقف الكويت من كل هذه املسائل 
وذلك قبل مناقش���تها في جلس���ة للمجلس سيحدد 

موعدها الحقا.

واضاف انه شرح لرايس ضرورة صيانة العالمات 
احلدودية بني الكويت والعراق وحل املشاكل العالقة 
بني البلدين، خاصة فيما يتعلق باعادة رفات املفقودين 
واملمتلكات، وفي مقدمتها االرشيف، مشددا على دعم 
الكويت ملهمة املنسق الدولي السامي للملفني جنادي 
تاراسوف. وحول مسألة سعي العراق الى تخفيض 
النسبة املئوية ملساهمته في صندوق التعويضات من 

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس وزير النفط 

ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 

األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشقيقة الشيخ عزام الصباح.

كم استقبل س���موه وكيل الديوان األميري لشؤون 
األسرة احلاكمة الشيخ صباح ناصر احملمد.

واستقبل سموه ناصر الصانع.
كما اس���تقبل س���مو نائب األمير وولي العهد راشد 

الهبيدة.
واستقبل سموه بقصر السيف عددا من املواطنني.

إجراءات الحكومة ليست على مستوى الطموح

الداهوم لحل قضية المسّرحين بأسرع وقت

الكويت تشارك في الذكرى الـ 64 إللقاء القنبلة على ناغازاكي

أسامة أبوالسعود
أكد أمني سر االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ورئيس نقابة العاملني بديوان اخلدمة 
املدنية أنور الداهوم أهمية حل قضية املسرحني 
بأس���رع وقت ممكن، مشيرا الى انه يجب عدم 
تركها للجهات التي تس���ببت في هذه األزمة، 
مشيرا الى ان االجراءات واحللول التي أعلنت 
عنه���ا احلكومة ال ترتقي ال���ى الطموح بل ان 
بعضها يس���يء الى حقوق املسرحني، ما يدلل 
على ان احلكومة غير ج���ادة في حل القضية 
وذلك لتمرير اجندة خاص���ة بها دون مراعاة 
ملأساة املسرحني. وأوضح الداهوم انه سبق ان 
حذرنا في وقت سابق من وجود أزمة يواجهها 

العاملون بالقطاع اخلاص تسببت بها شركات 
القطاع اخلاص املدعومة من قبل احلكومة في 
خطتها اجلديدة والتي انكشف تالعبها مبصير 
العاملني من الشباب الكويتي. وحذر الداهوم 
احلكومة من مغبة وضع حلول ترقيعية تخدم 
من تسبب بهذه األزمة، موضحا ان االحتاد يرفض 
بشكل قاطع اي حل على حساب األيدي العاملة 
التي تعم���ل في القطاع اخلاص. ودعا الداهوم 
النواب والفعاليات الشعبية والسياسية ملناصرة 
املظلومني والتوقف عن التكسب السياسي من هذه 
القضية التي نعتبرها قضية انسانية بالدرجة 
االولى، متمني���ا ان تتوجه جميع اجلهود الى 
صياغة حل عادل ومنصف ملعاناة املسرحني.

شارك سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي 
في الذكرى السنوية الرابعة والستني إللقاء القنبلة 
الذرية على مدينة ناغازاكي بناء على دعوة من 
عمدة احملافظة توميهيسا وقد نقل السفير تعازي 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا للشعب الياباني 
الصديق، مذكرا بأن ما حصل في ناغازاكي قبل 
64 عاما يدعونا جميعا الى العمل على تضافر 
اجلهود من أجل اخالء كوكبنا من شبح األسلحة 
النووية التي جتلب الدمار للبشرية جمعاء، مؤكدا 
ان الكويت تعرضت ايضا لدمار بيئي وبشري 
وبأسلحة ال تقل خطورة في تأثيرها خالل فترة 
الغزو العراقي الغاشم عام 1990، وفي هذا املقام 

نقدم الشكر لليابان الصديقة على وقوفها بجانب 
احلق الكويتي في تلك الفترة، وعّبر عمدة مدينة 
ناغازاكي عن تقديره للمشاركة متفهما ملا حصل 

للكويت ايضا عام 1990.
هذا وقد قام السفير بوضع اكليل من الزهور 
على نصب ضحايا القنبلة الذرية وبعدها شارك 
في األنشطة األخرى ومنها لقاء احد الناجني من 
القنبلة وحضور احملاضرات واالحتفال الرسمي 
الذي ش����اركت فيه احلكومة اليابانية وجميع 
العامة  السياس����ية ورئيس اجلمعية  األحزاب 
لألمم املتحدة وعدد كبير من رؤس����اء البعثات 

الديبلوماسية.

الشيخ جابر املبارك يقلد أحد الضباط رتبته اجلديدة

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه امير منطقة الرياض بالنيابة

تأكيداً لما نشرته »األنباء«

نقل له تحيات صاحب السمو األمير

المبارك قلد عددًا من الضباط رتبة لواء:
الحرص على األمن وبذل الجهد لخدمة الوطن

سفيرنا في الرياض بحث مع سطام بن عبدالعزيز 
العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

»الهالل األحمر« أرسلت الدفعة الثانية
 من المساعدات اإلنسانية لباكستان

أعلن رئيس بعثة املساعدات 
الهالل  لباكس���تان في جمعية 
االحمر خالد الغيص ان اجلمعية 
أرسلت أمس الدفعة الثانية من 
املساعدات االنسانية املقدمة من 
الكويت لنحو مليوني نازح في 

بعض املناطق الباكستانية.
واضاف الغيص الذي يشغل 
منص���ب املراقب الع���ام الدارة 
الشباب واملتطوعني في اجلمعية 
ان الدفعة ستسلم الى جمعية 
الهالل االحمر الباكساتي واللجنة 
الدولية للصليب االحمر لالشراف 

على توزيعها.
املس���اعدات  ان  واوض���ح 
االنسانية ستخصص للنازحني 
ف���ي اقلي���م س���وات واملناطق 
املجاورة له في باكستان والذين 

يبلغ عددهم نحو مليوني نازح، 
مضيفا ان فريق الهالل االحمر 
س���يتوجه اليوم الى باكستان 
لتسليم تلك املساعدات للصليب 

االحمر الباكستاني.
واش���ار الى ان املس���اعدات 
يبل���غ حجمها حوالي الفي طن 
وتشمل مواد غذائية وبطانيات 
وخياما وادوات منزلية ومواد 
صحية مؤكدا حرص اجلمعية 
الوق���وف مع الش���عب  عل���ى 
الباكستاني وتقدمي كل املساعدات 

االنسانية.
وافاد بأن الكويت ممثلة في 
جمعية الهالل االحمر تعمل على 
حتديد االحتياجات الضرورية 
الالزمة واملطلوبة  واملساعدات 
وتوفيرها في اسرع وقت ممكن 

للنازحني من خالل التنسيق مع 
جمعية الهالل االحمر الباكساني 

والصليب االحمر الدولي.
وق���ال ان املس���ؤولني ف���ي 
جمعية الهالل االحمر يتابعون 
االوضاع االنسانية على الساحة 
الباكس���تانية التي تفاقمت مع 
تدفق النازحني من مناطق القتال 
في إقليم سوات واملدن املجاورة 
له لتقدمي املس���اعدات االغاثية 
العاجل���ة واحلد م���ن معاناة 

النازحني.
واوضح الغيص أن املساعدات 
تعبر عن موقف الكويت الداعم 
للشعب الباكستاني السيما في 
ظل االوضاع االنسانية املتدهورة 
اقليم س���وات  التي يش���هدها 

واملناطق املجاورة له.

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« أمس، قلد رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
امس عددا من ضباط اجليش رتبهم اجلديدة من رتبة 
عميد الى لواء. وحث الشيخ جابر املبارك، في كلمة 
باملناسبة، الضباط املرقني على االستمرار في احلرص 
الدائم على االمن واالمان لهذا البلد املعطاء، واملثابرة 
والعطاء وبذل املزيد من اجلهد فيما يصب في خدمة 
هذا الوطن الغالي تنفيذا الوامر صاحب السمو االمير 
القائد االعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

ومتنى الش����يخ جابر املبارك للجميع التوفيق 
والسداد ملا فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز.

حضر حفل التقليد نائب رئيس االركان العامة 
للجيش الفريق الرك����ن احمد اخلالد ورئيس هيئة 
مكتب النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع اللواء صالح احلميضي. كما استقبل رئيس 
مجل����س الوزراء باالنابة ووزي����ر الدفاع في مكتبه 
د.صالح املضحي مبناسبة تعيينه مديرا عاما للهيئة 
العامة للبيئ����ة، حيث هنأه على نيل الثقة الغالية، 
متمنيا له التوفيق والسداد في املهام املسندة اليه. 

حضر اللقاء اللواء صالح احلميضي.

الرياض: استقبل امير منطقة الرياض بالنيابة 
االمير سطام بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر احلكم 
امس سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ 

حمد جابر العلى والوفد املرافق له.
وقال س����فيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الش����يخ حمد اجلابر ل� »كونا« عقب اللقاء انه نقل 
لألمير سطام حتيات وتقدير صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولى العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد . واضاف انه مت خالل اللقاء تبادل االحاديث 
الودية وبحث املوضوعات ذات االهتمام املش����ترك 

وسبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني. وتأتى زيارة الشيخ حمد اجلابر لألمير 
سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة 
امتدادا للزيارات املتواصلة والدائمة التي يقوم بها 
لألمراء واملسؤولني السعوديني في مختلف مناطق 
اململكة تعزيزا وتوثيقا للروابط االخوية والتاريخية 

التى تربط القيادتني والشعبني الشقيقني.
ورافق الشيخ حمد اجلابر خالل زيارته لألمير 
سطام بن عبدالعزيز كل من املستشار بسفارتنا في 
الرياض ناصر العنزي واملستشار صالح الصقعبي 

واملستشار ذياب الرشيدي.

طالبان روسيان: دار اآلثار تقوم بدور 
مهم في نشر الحضارات والثقافة

سانت بيترسبيرغ � كونا: أش���اد طالبان جامعيان روسيان في 
اجلامعات الروس���ية بالدور املهم واحليوي ال���ذي تلعبه دار اآلثار 
اإلسالمية التي تشرف عليها الشيخة حصة الصباح في نشر احلضارات 

اإلسالمية وخاصة بجانبها الثقافي.
وقال الطالبان ف���ي لقاءين خاصني ل� »كونا« ان االهتمام الكبير 
الذي يلقاه معرض »ذخيرة الدنيا فنون املصوغات الهندية في العصر 
املغولي اإلس���المي« الذي افتتحه وزير النفط واإلعالم الشيخ احمد 
العب���داهلل من املتاحف العاملية يعك���س أهميته ويؤكد ندرة حتفه 
الفني���ة ومصوغاته. وأكدا متانة العالقة بني روس���يا والكويت في 
ش���تى املجاالت، الفتني الى استضافة روسيا االحتادية هذا املعرض 
على مدى أكثر من 9 أشهر في اكبر مدينتني روسيتني وهما العاصمة 

موسكو وسانت بيترسبيرغ عاصمة الثقافة الروسية.
واعتبر زيركوف ايفانوف وهو طالب في قس���م الفنون التحف 
الكويتية للطلبة الروسيني في الوقت احلالي مادة دسمة جدا حيث 

انها لم تعرض في بالدنا ألكثر من 18 عاما.
وق���ال انه على الرغم من وجود عدد هائ���ل من اللوحات الفنية 
واملعروضات وغيرها من اآلثار في معرض الهيرميتاج املنافس االول 
ملتحف اللوڤر في فرنس���ا إال انه كان يفتقد لقسم لفنون املصوغات 

الهندية في العصر املغولي اإلسالمي.
وأوضح ان احتضان املتحف لتلك اآلثار جنح في إرضاء شريحة 
كبيرة من محبي تلك احلقبة النادرة ومشاهدة حتفها ومصوغاتها 

في املعارض العاملية.
ومن جانبها، قالت يكاترينا بتروف وهي طالبة في إحدى اجلامعات 
الروس���ية ومتخصصة في التاريخ »ان من الرائع أن ترى أشخاصا 
من األس���رة احلاكمة ليسوا فقط عاشقني القتناء التحف الفنية إمنا 
ليساعدوا على نشرها ودراس���تها وعرضها للجميع«، مشيرة الى 
حرص الشيخ ناصر صباح األحمد وقرينته الشيخة حصة الصباح 
على مشاركة العالم لهما في هوايتهما وعشقهما للتحف واملصوغات 
النفيسة. وقالت انها تخصصت في دراسة التاريخ حلبها لكل ما هو 
قدمي من التحف الفنية والتماثيل، حيث كان في السابق يتقن الفنان 
عمله على الرغم من بدائية األدوات املستخدمة وفقرها للتكنولوجيا 

التي ساعدت على تسهيل مهمات النحات والرسام في يومنا هذا.


